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Eller: De Dårlige Undskyldningers Faste Holdeplads

• Vi har ikke tid til den nordiske dimension

• Vi har ikke fået helt klare ordrer ovenfra

• Vi mangler de sproglige forudætninger

• Vi mangler egnet pædagogisk materiale

• Elever og studerende mangler lysten



DET NORDISKE SOM DIDAKTISK UDFORDRING

På folkeskole-, ungdomsuddannelses-, læreruddannelsesniveau er det normalt

op til den enkelte lærer at vægte og forme den nordiske dimension

Men ALT er ALTID op til den enkelte lærer

Motto: Hellere titusind prøvende pragmatikere end ti udbrændte ildsjæle

Metode: At gå over grænsen mellem sprog, litteraturer og virkeligheder

sammen med sine elever og studerende

Princip: Fremmedgøre det velkendte. Gøre det fremmede tillokkende
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Første eksempel:

Gerður Kristný som fjerngæst i DR’s ”Skønlitteratur på P1” 11.9.2019

Ingredienser:

Ensemblet ALDA

Værkerne DRÁPA og SÁLUMESSA

Forfatteren på telefon fra Reykjavík

Studieværterne Nanna Mogensen og Klaus Rothstein



GERÐUR KRISTNÝ: SÁLUMESSA, 2018
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GERÐUR KRISTNÝ SOM FJERNGÆST I DR’S 
”SKØNLITTERATUR PÅ P1” 11.9.2019

Fælles passage hen over grænsen mellem

• To fysiske rum

• To medier

• To kunstarter

• To sprog

• Tre mennesker

• Det prosaiske og det poetiske

• Sproget og det ordløse
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Andet eksempel:

Fællesforelæsning i Litteraturanalyse for nystartet årgang på BA i Dansk, Københavns

Universitet 9.9.2019

Ingredienser bl.a.:

Kjell Askildsens novelle “Et deilig sted” (Hundene i Tessaloniki, 1996)

En forelæser

140 deltagere

En opmærksomhed for genre – og en undren over et andet sprog



KJELL ASKILDSEN: “ET DEILIG STED” 
(HUNDENE I TESSALONIKI, 1996)

eika : egen

ta igen : indhente

grind : låge i hegn eller gærde

snill : sød, rar

doen : klosettet (ikke WC)

rart : mærkeligt, sært

månesigd : månesegl



KJELL ASKILDSEN: “ET DEILIG STED” 
(HUNDENE I TESSALONIKI, 1996)

– Kjører du ikke litt fort? sa hun.

– Nei, sa han.

Litt senere tok han av fra riksveien og inn på den smale og svingete nedkjørselen mot 

fjorden.

– Så grønt det er blitt siden sist, sa hun.

– Ja, sa han.

– Veien er liksom blitt smalere, sa hun.

– Jeg kjører ikke fort, sa han.



KJELL ASKILDSEN: “ET DEILIG STED” 
(HUNDENE I TESSALONIKI, 1996)

Hun fortsatte å lese. Etter en stund så hun opp og sa:

– Har du firt flagget?

– Ja, sa han.

– Har du? sa hun.

– Nei, sa han.

– Hvorfor sa du ja? sa hun.

Han svarte ikke. Så sa han:

– I morgen drar jeg inn til byen og kjøper en vimpel.

– Å nei, sa hun, ikke vimpel, det er så … Vi har aldri hatt vimpel.

Han svarte ikke.
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Tredje eksempel:

Oversættelse af Tomas Tranströmers digt ”Hemåt” (fra Sanningsbarriären, 1978)

Ingredienser:

Originalteksten

Peter Nielsens danske oversættelse

Robert Blys oversættelse til amerikansk engelsk

Ordbøger i bogtrykt eller digital form

Fokus: Den åbenlyse ækvivalens + den lige så åbenlyse inkongruens



TOMAS TRANSTRÖMERS DIGT ”HEMÅT” 
(FRA SANNINGSBARRIÄREN, 1978)

Ett telefonsamtal rann ut i natten och glittrade på 

landsbygden och i förstäderna.

Efteråt sov jag oroligt i hotellsängen.

Jag liknade nålen i en kompass som orienteringslöparen bär

genom skogen med bultande hjärta.



TOMAS TRANSTRÖMERS DIGT ”HJEMAD” 
(FRA SAMLEDE TRANSTRÖMER, 2012)

En telefonsamtale løb ud i natten og skinnede på landet 

og i forstæderne.

Bagefter sov jeg uroligt i hotelsengen.

Jeg lignede nålen i et kompas som orienteringsløberen bærer 

gennem skoven med bankende hjerte.



TOMAS TRANSTRÖMERS DIGT ”HJEMAD” 
(FRA THE HALF-FINISHED HEAVEN, 2017)

A telephone call ran out into the night and shone there 

over the villages and the suburbs.

Afterwards I slept restlessly in the hotel bed.

I resembled the needle in a compass that the cross country runner

on ahead carries with thumping heart through the woods.
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• Nabosprog kan tjene som middel for mål og som vej til øget sproglig, litterær, 

kulturel bevidsthed (Anna Smedberg Bondesson: Ditt språk i min mun, 2014 

• Nabosprogsiagttagelse kan skærpe opmærksomheden for de små nuancer

• Nabosprog kan i didaktisk sammenhæng styrke elevers og studerendes sproglige

metabevidsthed og litterære kompetencer (Tina Høeg)

• Nabosprogstekster (tryk, skærm, billeder, lyd) kan danne udgangspunkt for en

udforskende og inddragende samtale i klasserummet eller auditoriet

• Nabosprogsmateriale bidrager til undren og til sans for fremmedhed og lighed


